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       …............................................................. 

                                                                                                    Dr. Csáki Tibor  

                                                                                                   EKIF Főigazgató 



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 2012. évi CXXIV törvény és az 

ahhoz kapcsolódó 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról kiadott jogszabályok alapján szükséges szabályozni a térítési és tandíj fizetési 

kötelezettségeket. A térítési- és tandíjakat tanévenként, a szakmai feladatra —tanévkezdéskor 

számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának bizonyos %-ai alapján, a fenntartó 

határozza meg. 

 

Alapelvek 

 

1. A köznevetési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított 

köznevelési közfeladatok köréről a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. — 36. § -a 

rendelkezik. 

 

2. A fizetendő térítési díj és tandíj mértékének meghatározásakor a szakmai feladatra a tanév 

kezdésekor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát kell alapul venni. 

 

3. A szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát minden tanévkezdéskor felül 

kell vizsgálni. 

 

4. A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdése szerint a térítési díj tanévenként a 

szakmai feladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányadának: 

a) 5-20 %-a, a 18 éven aluli tanulók esetében 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34. § (1) 

b) és c) pontjában, 

b) 15-40 %-a, a 18 éven felüli, de 22 év alatti tanulók esetében 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet 34. § (1) b), 

c) 20-40%-a a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34. § (1) c) pontjában meghatározott 

esetben. 

 

5. Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága fenntartóként meghatározza a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, valamint c törvény módosításáról szóló 2012. évi 

CXIV tv. és az ahhoz kapcsolódó 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról kiadott egyéb jogszabályok alapján ingyenesen, 

illetve térítési-, vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások típusait, a fizetendő 

térítési-, illetve tandíjak mértékét, valamint azok fizetési rendjét.
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I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS ZENEMŰVÉSZETI ÁGBAN RÉSZTVEVŐ 

TANULÓK TÉRÍTÉSI DÍJA, TANDÍJA ÉS EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOK 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34. § (1) b) pontja, valamint a 36- § (1) a) pontja alapján 

elrendelem, hogy a fenntartásunkban működő többcélú köznevelési intézmények térítési- és 

tandíjukat a helyi sajátosságok és lehetőségek függvényében, azok figyelembe vételével, az ésszerű 

gazdálkodás követelményeinek megfelelően maguk állapítsák meg. Az egyes köznevelési 

intézmények az általuk tanévenként megállapított egyéni és csoportos tanszakos alapfokú 

művészetoktatási térítési- és tandíjak mértékéről, valamint a díjak mindenkori változásáról 

kötelesek a fenntartót áttekinthető, táblázatos formában legkésőbb minden tárgyév augusztus 21-ig 

tájékoztatni és annak jóváhagyását kérni, fenntartói határozat formájában. A fenntartó a benyújtott 

kérelem alapján — annak megfontolását követően - fenntartói határozatait ugyancsak egyedileg 

hozza meg, tárgyév augusztus 31-ig, a tanév megkezdéséig. 

 

A térítési- és tandíj összeghatárok megállapítása az abban érintett köznevelési intézmények részéről 

— egyedi elbírálás alapján, de hasonló konstrukcióban - mindenkor az érdemjegyek átlagának 

figyelembe vételével kerülhetnek megállapításra. 

 

A művészeti képzés során külön térítési díjat lehetséges megállapítani a növendékekre, valamint 

tandíjat az esetlegesen felsőfokú tanintézménnyel jogviszonyban, ill. munkaviszonyban álló diákok 

számára. Ugyanez vonatkozik az előképzésben, vagy egyedi oktatásban résztvevő növendékekre is. 

Külön kedvezményes térítési díj határozható meg olyan különösen jól teljesítő, vagy szociális 

gondokkal küszködő növendék számára, akit alapítvány által támogatható kategóriába lehet sorolni. 

Minden esetben ingyenes a gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, azaz Gyvt. 67/A § által definiáltan halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos 

helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló 

részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétele. 
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Eljárási rend, irányelvek 

1. Mindkét képzési formára írásban kell jelentkezni, kiskorú esetén szükséges a szülő 

(gondviselő) nyilatkozata, hogy vállalja a képzés térítési díját. 

2. A térítési-, ill. tandíjat az első félévre tárgyév legkésőbb szeptember 30-ig második félévre 

legkésőbb az ezt követő naptári év február 15-ig kell befizetni. Ettől eltérni kizárólag az első 

félévre vonatkozó befizetés tekintetében, indokok esetben, az intézményvezető írásos 

engedélye alapján lehet, legkésőbb október 15-ig. 

3. A térítési-, ill. tandíjak megállapításánál az intézmény a fenti táblázat alapján figyelembe veszi 

a tanulmányi eredményeket, eltérő díjszabást állapít meg egyéni, valamint csoportos tanszak 

esetén. 

4. A tandíjak első részletének befizetése megegyezik a térítési díjak befizetésének határidejével. 

Ezt követően havonta kell az aktuális részleteket befizetni. A térítési és tandíj befizetésére 

írásbeli kérés esetén részletfizetési lehetőséget biztosít az igazgató. 

5. A tanuló indokolt kimaradása (betegség, elköltözés, stb.) esetén a befizetett térítési-tandíj 

időarányos részét —írásbeli kérelem alapján, az igazgató mérlegelési jogkörének megtartása 

mellett — az intézmény visszatérítheti. 

6. A Fenntartó az intézmény alapítványának hatáskörébe utalja, az alapító okiratának 

megfelelően, milyen módon és mértékben támogatja a térítési, illetve tandíj ellenében 

biztosított köznevelési szolgáltatásokat. A képzési kedvezmények az alapítvány támogatásával 

juthatnak el az érintettekhez. 

7. Azon gyermekek, akik jegyzői határozatban megállapított gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülnek, valamint emellett a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

elismeréséről szóló jegyzői dokumentummal is rendelkeznek, térítésmentességet élveznek. Az 

erről szóló szülői — gondviselői késvényt, nyilatkozatot írásban kell benyújtani a köznevelési 

intézmény által megadott módon, és megjelölt időpontig. A halmozottan hátrányos helyzetű, a 

hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az 

autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban térítésmentességet élveznek. 

8. Az alapfokú művészeti oktatást szolgáló minden létesítményt a fenntartó, és tanfelszerelést a 

köznevelési intézmény térítésmentesen bocsájt a résztvevők rendelkezésére. 

9. Az művészetoktatást szolgáló eszközhasználatért, valamint esetleges hangszer kölcsönzésért a 

Szülői Munkaközösséggel egyeztetett mértékű hozzájárulást jogosult megállapítani. 

10. A kedvezményeket a szaktanár véleményét figyelembe véve az iskola igazgatója állapítja meg. 

A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a megállapított díj 50%-át. 

11. A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó 

kiadások egy tanulóra jutó - számításokkal és bizonylatokkal alátámasztott - hányadát.
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II. AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK, AZOK KEDVEZMÉNYE, VALAMINT AZOK 

FIZETÉSI RENDJE  

Az étkezési térítési díjat (mind a saját konyhával rendelkező intézmények, mint vásárolt étkezés 

esetén) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény 151. § (3) 

és (4) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével kell intézményenként egyedileg meghatározni. 

 

  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

 

  A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 

valamint az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésben megjelölt normatív 

kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei 

ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi 

térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni. 

 

Az egyes köznevelési intézmények az általuk tanévenként egyedileg, kategóriánként megállapított 

ékezési díjak mértékéről, a térítési díjkalkuláció módjáról, valamint a térítési díjak mindenkori 

változásáról áttekinthető, táblázatos előterjesztés formájában kötelesek a fenntartót tájékoztatni, 

legkésőbb tárgyév augusztus 21-ig, és annak jóváhagyását kérni.  

Fenntartó az étkezési díjak jóváhagyását tárgyév augusztus 31-ig fenntartói határozat formájában 

teszi meg. 

 

 

Kedvezmények 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § szerint 

  a  rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő  gyermek  és  

tanuló  után  az  in tézményi  tér í tés i  d í j  50% -át ,  

  három -  vagy többgyermekes  csa ládoknál  gyermekenkén t  az  in tézmé nyi  

t é r í t és i  d í j  50% -át ,  

  a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át 

kedvezményként kell biztosítani. 

 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

5 
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A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján 

további gyermekenkénti étkezési térítési díj-támogatást állapíthat meg. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az intézmény keretei között működő alapítvánnyal további 

kedvezményt, támogatást állapíthat meg.
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Eljárási rend, irányelvek 

1. Minden új tanév első tanítási hetében, de legkésőbb szeptember 3-ig a gyermek, vagy szülője 

nyilatkozik arról, hogy milyen étkezést kér (napi egyszeri, vagy háromszori) 

2. A szülő vagy tanuló a tanév rendjében közzétett napokon befizeti a térítési díjat. Az étkezés 

ellenértékéről az intézmény számlát állít ki. 

3. A napi, ill. a nem állandó változtatásokat az étkezésben a szülő vagy a tanuló telefonon vagy 

személyesen jelezheti a gazdasági irodában. Amennyiben az étkezés lemondása reggel 9 

óráig megtörténik, úgy a következő napon már nem kerül kiszámlázásra az étkezés. 

4. A lemondott étkezések térítési díját az intézmény jóváírja a következő hónapban. 

5. A hátrányos helyzetű tanulót, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI.törvény 151. § szerinti kedvezményekben részesül, nyilatkoztatni kell. Az 

erről szóló nyilatkozatot a köznevelési intézményhez kell benyújtani az intézmény által 

megjelölt határidőig. 
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III. EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK, TANDÍJAK KDVEZMÉNYE ÉS AZOK ELJÁRÁSI 

RENDJE  

1. A köznevelési intézményeinkben, minden olyan szolgáltatás (színház-, múzeumlátogatás, 

tánciskola, stb.), amely nem kapcsolódik a pedagógiai programhoz, illetve a helyi tantervhez, 

tandíj köteles (229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (1) b)). A díjak megállapításakor 

a többi szolgáltatás igénybevételénél lefektetett szempontok szerint (tanulmányi eredmény, 

szociális helyzet, hátrányos helyzet) kedvezmények adhatók. 

2. A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 3. és további 

megismétlésekor a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 34. § (1) c), valamint a 36. 5 (1) 

c) pontja szerint kell eljárni. 

4. A tanulói jogviszonyban lévő tanulóknál lehetőség van kulturális díj beszedésére önkéntes 

alapon. Ez nyújt fedezetet az intézményi szintű kulturális programokkal kapcsolatos 

kiadásokra. A járulék mértékét az intézmény jogosult meghatározni, de egy tanítási évre 

az összeg nem haladhatja meg a 20 000 Ft-ot. 

5. Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága hozzájárul ahhoz, hogy az általa fenntartott 

köznevelési intézménye a pedagógiai programhoz kapcsolódó, a tantárgyfelosztásban 

szereplő, egyes, nem kötelező foglalkozásokat térítési díj ellenében szervezze meg. Mértéke 

a tanuló rászorultságától, vagy egyéb teherviselési képességétől függ, de nem lehet 

magasabb, mint a mindenkori minimálbér összegének 10 %-a félévenként. 

 

Eljárási rend 

A fenti térítési-, tandíjak és kedvezmények elbírálásának, mértékének és befizetésének rendjét az 

intézmény saját hatáskörben szabályozza. 

 

Térítési és eszközhasználati díjak az Alapfokú Művészeti Iskolában 
 

A térítési díj mértéke: 

-  az előképző 1. évfolyamon 5000.- Ft,  

- a hangszeres tanszakokon egységesen 9000.- Ft tanulónként és félévenként. 

 

Eszközhasználati díjak az iskolában biztosított ill. kölcsönzött hangszerek esetében: 

- zongora, ütőhangszeres és citera tanszakokon: 3000.- Ft/félév 

- fuvola, hegedű, hárfa és rézfúvós tanszakokon: 6000.- Ft/félév 

 

A saját hangszerrel rendelkező gyermekek esetében (a zongora és ütőhangszeres tanszakok 

kivételével) nem kell eszközhasználati díjat fizetni. 
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A szabályzatban foglaltak végrehajtásához segítséget nyújtó lehetséges nyilatkozat és kérelem minták 
mellékletben 
 

1 . s z á m ú  m e l l é k l e t  

 

N Y I L A T K O Z A T  a z  i n t é z m é n y i  d o k u m e n t u m o k r ó l  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola SZMSZ-ét és Házirendjét megismertem, az abban foglaltakat 

elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja az intézménynél, valamint az intézmény 

honlapján  (www.karolianavac.hu) megtekinthető. 

 

 

        ……………………………………….. 

         szülő/gondviselő 

      

                     S Z Ü L Ő I  N Y I L A T K O Z A T   

( m e l y  i n t é z m é n y b e n  r é s z e s ü l  a  t a n u l ó  m ű v é s z e t i  

k é p z é s b e n )  

 
Tanszak, amelyre jelentkezik: ……………………………………………  

Főtárgy tanára neve: ………………………………………………………… 

Alulírott ....................................................................................... ..szülő (gondviselő) kijelentem, hogy 

 ..................................................................................................... nevű gyermekem 

a) Kizárólag a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában részesül művészeti képzésben térítési díj fizetése mellett. 

b) A ….................................................................. Alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója 

is .............................................................. …... órában …………………….…......... tanszakon. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ TANDÍJ fizetése mellett. 

Felhívjuk a szülők figyelmét az alábbiakra:  

1. Gyermeke után az állami normatíva csak egyszer vehető igénybe!  

2. Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, a 

tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy melyik 

 

http://www.karolianavac.hu/
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intézményben melyik az a tanszak, amelyen térítési díj-fizetés mellett folytatja tanulmányait 

a tanuló. 

 

A fenti Nyilatkozat alapján dönthető el, hogy intézményünkben térítési díjat, vagy tandíjat kell 

fizetni.  

Alulírott kijelentem, hogy a megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját a kijelölt időben és 

módon fizetem, és tudomásul veszem, hogy a térítési díj, illetve tandíj fizetésének elmaradása a 

szolgáltatásból való kizárással járhat. 

Azon gyermekek, akik jegyzői határozatban megállapított gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülnek, valamint emellett a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

elismeréséről szóló jegyzői dokumentummal is rendelkeznek, térítésmentességet élveznek. 

Az erről szőlő szülői/gondviselői írásbeli kérvényt és a kérvényhez csatolt határozatot az 

intézmény zeneművészeti igazgatóhelyettesének kell benyújtani tárgyév szeptember 30-ig. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe 

értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók az első alapfokú művészetoktatásban 

térítésmentességet élveznek.  

 

Bünte tő jo gi  f e l e lős ségem tud a táb an  k i j e l en t em,  ho g y a  fen t i  N yi l a tkoza toma t  

a  Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

törvényes működése értelmében tettem. 

 

         …………………………………. 

         szülő/gondviselő 

Vác, 20…….. 
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3. számú melléklet 

Kérelem 
 

Tárgy:   Térítési- és tandíj csökkentési kérelem 

 
Címzett: Karolina Katolikus Általános Iskola, 
      Székesegyházi Kórusiskola és 
      Alapfokú Művészeti Iskola 

            igazgatója  
 

Tanuló neve:  .....................................................................................................  

Tanszaka: ……………………………………………………………………... 

Főtárgy tanárának neve: …………………………………………………..  

 

Alulírott szülő tisztelettel kérem az iskola igazgatóját, hogy ...................  gyermekem részére, aki az 

intézmény .............. osztályos tanulója, az előző tanév végi általános iskolai átlag eredménye:  …… 

és akinek előző évi tanszaki átlaga: …………...a 20…../20...... tanév első, második (megfelelő részt 

kérjük aláhúzni) félévére a térítési díj, tandíj mérséklését engedélyezze. 

 

 

Indoklás: ……………………………………… ................... ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vác, 20………….. 

…………………………………… 

Szülő (gondviselő) aláírása 

 

A kérelem benyújtási határideje:  

I. félévben szeptember 15. II. félévben február 15. (Később érkezett kérelmeket nem áll 

módunkban elfogadni.) 

Az iskolavezetés fenntartja azt a lehetőséget, hogy a kérvényt elutasítja, vagy részben fogadja el. 

Hiányos, nem kielégítő indoklás esetén a kérvényt érdemi bírálat nélkül utasítja el. 

ISKOLAI JAVASLATOK: 

Főtárgyat tanító pedagógus javaslata: Javaslom Nem javaslom 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

       pedagógus aláírása
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Az iskola vezetőségének és a főtárgy tanár javaslatának alapján a fenti kérvény az alábbi 

elbírálásban részesült: 

 

Engedélyezem Nem engedélyezem 

Vác, 20…………                                                               ……………………………. 
igazgató 
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4. számú melléklet: 

NYILATKOZAT térítés vállalásáról 
Alulírott......................................................................................................................szülő/gondviselő 

(született:………………………………….,lakik:……………………………………………………

…………………………………………………….sz.ig.száma:…………........................................), 

 ……………………………………………………nevű (gyermek, gyámságom alatt álló személy) 

(született:…………………………………lakik:  ................................................................................ , 

anyja neve:……………………………………………………………………………………………., 

tanulói azonosítója:………………………………………………………………………………......) 

 

törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy mivel gyermekem/gyámságom alatt álló személy a 

jelen eljárásban megpályázott képzésében állami támogatásra nem jogosult, felvétele esetén a 

képzéséért térítést vállalok. 

Az állami támogatás éves szinten  ……………….évfolyamon hozzávetőleg,…………………...,- Ft 

összeget jelent. Amennyiben gyermekem / gyámságom alatt álló személy felvételt nyer a Karolina 

Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, vállalom, 

hogy az Intézményt támogatom a fent jelzett összeg ......................%-val, amit havi részletekben, 

szeptembertől júniusig minden hónap 10. napjáig…………………Ft-os részletekben fizetek be az 

iskola Gazdasági Irodájában. 

Jelen vállalásom gyermekein/gyámságom alatt álló személy Intézményben folytatott 

tanulmányainak ideje alatt érvényes. 

………………………………………. 
szülő/gondviselő 

 Vác, 20………. 
 

A kérelem benyújtási határideje: az adott tanévet megelőző augusztus 31., indokolt esetben, az 

intézmény vezetőjének írásos engedélye alapján szeptember 15. (Később érkezett kérelmeket nem 

áll módunkban elfogadni.) 

Az iskolavezetés fenntartja azt a lehetőséget, hogy a kérvényt elutasítja, vagy 

részben fogadja el. Hiányos, nem kielégítő indoklás esetén a kérvényt érdemi 

bírálat nélkül utasítja el. 

 

ISKOLAI JAVASLATOK:  

Főtárgyat tanító pedagógus javaslata: Javaslom Nem javaslom 

 

   ………………………………. 

   pedagógus aláírása 
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Az iskola vezetőségének és a főtárgy tanár javaslatának alapján a fenti kérvény az alábbi 
elbírálásban részesült: 

 

Engedélyezem Nem engedélyezem 

 

   ……………………………….. 

    igazgató 

Vác, 20………. 
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5. melléklet: 

 

Nyersanyag norma és a térítési díjak megállapítása: 
 

 

EVER-FOOD Vendéglátó ipari és Kereskedelmi Kft. 

2100 Gödöllő, Bercsényi út 19. 

 

 

 

Nyersanyag norma és a térítési díjak megállapítása: 

Az árak érvényesek a szolgáltatói szerződés érvényességéig. 

 

Tízórai :  alap      67.- áfa  18.-  Bruttó=       85.- 

Ebéd :      alap    260.- áfa 70.-    Bruttó =   330.- 

Uzsonna: alap      67.- áfa  18.-    Bruttó =    85.- 

                             394.-       106.-                    500.- 

----------------------------------------------------- 

Menza=            394.-           106.-  Bruttó=    500.-    50% = 250.- 

 

Ebéd =              260.-           70.-    Bruttó=    330.-     50%= 165.- 

 

Dolgozói ebéd  402.-         108.-     Bruttó=510.- 

 

 

 

Vác, 2015.09.01. 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


